Overlijdensverzekering van Baloise Insurance
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Type levensverzekering

Overlijdensverzekering (tak21) waarbij Baloise Insurance het verzekerde kapitaal zal uitbetalen
ten gevolge van het overlijden van de verzekerde.

Waarborgen

Hoofdwaarborg
Een overlijdensverzekering keert bij overlijden van de verzekerde voor een bepaalde datum,
een vastgesteld kapitaal uit aan een vooraf aangeduide begunstigde.
Bij een tijdelijke overlijdensverzekering ligt het verzekerde kapitaal vast gedurende de volledige
looptijd van het contract.
Bij een schuldsaldoverzekering neemt het verzekerde kapitaal af tijdens de loop van het
contract, dit proportioneel met de nog openstaande schuld.
Hierbij kan gekozen worden uit volgende dalingswijze:
• lineair;
• volgens annuïteiten, semestrialiteiten, trimestrialiteiten of mensualiteiten;
• volgens een tabel opgesteld door de verzekeringnemer.
De daling van het kapitaal kan uitgesteld worden.
Het verzekerde kapitaal is vrij te bepalen door de klant.
De minimale duurtijd van de waarborg bedraagt 1 jaar.
Aanvullende waarborgen
De verzekeringnemer kan ervoor opteren om naast zijn hoofdwaarborg een of meerdere aanvullende waarborgen te nemen.
Premieterugbetaling
Indien de verzekerde minstens 25 % arbeidsongeschikt is door ziekte en/of ongeval worden
de gestorte premies (exclusief premietaksen) terugbetaald in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad.
Arbeidsongeschiktheidsrente
Indien de verzekerde minstens 25 % arbeidsongeschikt is door ziekte en/of ongeval wordt een
rente toegekend in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad. Deze waarborg is steeds
gekoppeld aan de waarborg Premieterugbetaling.
Ongevallen
Kapitaal bij overlijden of bij volledige, blijvende arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) ten
gevolge van een ongeval (inclusief verkeersongevallen). Deze waarborg kan enkel gekozen
worden bij tijdelijke overlijdensverzekering.
Verkeersongevallen
Kapitaal bij overlijden of bij volledige, blijvende arbeidsongeschiktheid (minstens 67 %) ten
gevolge van een verkeersongeval. Deze waarborg kan enkel gekozen worden bij tijdelijke
overlijdensverzekering.

Doelgroep

Voor iedereen die zijn nabestaanden financieel wil beschermen.
Voor iedereen die een relatief grote som ontleent, bijvoorbeeld voor de aankoop van een
onroerend goed (hypotheeklening).

(1) Deze ‘Financiële infofiche Levensverzekering’ beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 01/02/2018.
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Financiële infofiche Overlijdensverzekering van Baloise Insurance

Algemeen
Kosten

De door u te betalen premie omvat, naast een risicopremie om het overlijdensrisico te waarborgen kosten die dienen voor de werking van Baloise Insurance, met inbegrip van de marketingen distributiekosten.
Indien u opteert voor een afkoop of reductie van uw contract kan de volgende eenmalige kost
worden aangerekend: een afkoopvergoeding van 5 % van de nog opgebouwde reserve.
Dat percentage neemt de laatste 5 jaar op de jaarlijkse vervaldag van de polis met 1 % jaarlijks af.
De minimale afkoopvergoeding bedraagt steeds 75 EUR (geïndexeerd tegen het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (1988=100)).
Meer informatie over de kosten vindt u in de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst
beschikbaar op de zetel van Baloise Insurance, via www.baloise.be/algemenevoorwaarden of
bij uw bemiddelaar.
U kunt steeds een offerte aanvragen om de exacte premie, aangepast aan uw situatie te kennen.
De kosten kunnen wijzigen.

Looptijd

De looptijd van de verzekering hangt af van het in leven zijn van de verzekerde.
De minimale looptijd van de polis bedraagt minstens 1 jaar na de begindatum van de waarborg.
Een polis kan maximaal tot de leeftijd van 64 jaar worden opgestart en loopt maximaal tot de
80e verjaardag van de verzekerde.
De polis kan worden afgekocht binnen de grenzen voorzien in het deel ‘afkoop/opname’ van
deze fiche.

Premie

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor meer informatie hierover
kunt u terecht op www.baloise.be.
De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie. U kunt een offerte vragen
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Het bedrag van de premie is jaarlijks herzienbaar door Baloise Insurance.
U hebt de keuze om de premie te betalen op volgende momenten:
• Eenmalig, premie bij aanvang van het contract (koopsom)
• Jaarlijks
• Halfjaarlijks
• Trimestrieel
• Maandelijks (domiciliëring verplicht)
De duur van de premiebetaling is afhankelijk van de wijze van premiebetaling.

Fiscaliteit

De volgende belastingregeling is van toepassing op een gemiddelde niet-professionele klant,
natuurlijke persoon, inwoner van België:
Op stortingen verricht door een natuurlijke persoon met fiscale verblijfplaats in België wordt
een taks van 2 % ingehouden. Die taks wordt verminderd tot 1,10 % voor een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal, aangegaan door natuurlijke personen, die dienen voor het
waarborgen van een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden.
De taks is niet van toepassing indien deze polis wordt onderschreven in het fiscaal stelstel van
het pensioensparen.
Indien het contract wordt aangegaan door een rechtspersoon wordt een taks van 4,4 %
ingehouden.
Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op een fiscaal voordeel op de stortingen. Het kan
hierbij bijvoorbeeld gaan om een belastingvermindering in het kader van het pensioensparen
of het langetermijnsparen.
Indien u de gestorte premies fiscaal in mindering brengt (zelf één keer), leidt dit tot de taxatie
van het verzekerde kapitaal. Zo niet is de uitkering vrijgesteld van belastingen, hierbij worden
eventuele successierechten buiten beschouwing gelaten. Vraag uw bemiddelaar om informatie.
Indien u geen fiscaal voordeel geniet op de stortingen wordt de uitkering niet belast, hierbij
worden eventuele successierechten buiten beschouwing gelaten.
Indien u hierover meer wenst te weten, kunt u de brochure ‘Fiscale aspecten van de levensverzekering’ van Baloise Insurance raadplegen.
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Afkoop/Opname

Het recht op afkoop bestaat niet voor overlijdensverzekeringen die betaald worden met:
• risicopremies;
• periodieke constante premies betaalbaar gedurende een periode die langer is dan de helft
van de looptijd van de polis.
In de andere gevallen kan de polis op elk ogenblik afgekocht worden. Hierbij is steeds enkel de
volledige afkoop van de polis mogelijk.

Informatie

De beslissing tot ondertekening van of opening van het bedoelde product gebeurt best op
basis van een volledige analyse van de segmentatiecriteria, deze Financiële infofiche, de
Algemene Voorwaarden en de medische onderzoeken.
Voor meer informatie over deze overlijdensverzekering wordt verwezen naar de Algemene
Voorwaarden van de overeenkomst die op verzoek kosteloos kunnen worden verkregen op
de zetel van de verzekeringsonderneming en die steeds kunnen worden geraadpleegd op
www.baloise.be/algemenevoorwaarden of bij uw verzekeringstussenpersoon.
Bij faillissement van een verzekeringsonderneming met een vergunning in België valt de
eventuele afkoopwaarde van de overeenkomst onder de Belgische beschermingsregeling ten
bedrage van 100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Baloise Insurance is
aangesloten bij het wettelijk verplichte Belgische systeem. Meer informatie over die beschermingsregeling vindt u op de website http://garantiefonds.belgium.be/nl.

Klachtenbehandeling

Met al uw klachten kunt u in eerste instantie terecht bij:
Klachtendienst van Baloise Insurance: City Link, Posthofbrug 16 in 2600 Antwerpen
Tel. 078 15 50 56 of via klacht@baloise.be.
Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel
www.ombudsman.as, Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75.
De behandeling van niet-opgeloste klachten behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van
Belgische rechtbanken.

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing.
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